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)(١٠

ﻤﺜﺎل ﺫﺍﻝﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻝﻌﺎﻡ ) (١٩٢٥ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸـﻜل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ
ﻨﻴﺎﺒﻲ ،ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓـﻲ
ﻅل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ
ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ .ﻓـﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻗـﺩ
ﺒﺎﻝﻐﺕ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻡ ﻴﺠﺭﺅ ﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻭﺍﺏ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﺜﻠﺙ ﻗﺭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺤﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ
ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ )ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ( ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﻜـﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺎﹰ
ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ،ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎﻝﻡ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠـﻙ )/٦٥ﻤـﻥ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ( ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ )ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻭﻨﺎﹰ ﺸﺎﺴﻌﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒـﻕ
ﻓﻌﻼﹰ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ( .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻝﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺴﺩﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻁﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻭل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﻫـﻭ ﺩﺴـﺘﻭﺭ )(١٩٥٨/٧/٢٧
ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻁﻼﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ
ﺘﻌﻁﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻁﻼﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ
ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻗل.
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(11)

          

http://masrstars.com/vb/showthread.php?t=19125
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–  ﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ١٦  ﻝﺴﻨﺔ٧  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ١٩٩٧/٢/١ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ

(١٤)

 ﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ١٥  ﻝﺴﻨﺔ٢٣  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ١٩٩٤/٢/٥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ

(١٥)

.١٩٩٧/٢/١٣  ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ٧ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ

.١٠٠ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺹ

72

الف�صل الثاين

     –       

مبادئ الد�ستور الدميقراطي وطرق �صياغة الن�ص الد�ستوري

           


     

           



الف�صل الثاين

           

          

           




   –         



          
 –           
            
           
          
           
        
          
            
 ﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ٨  ﻝﺴﻨﺔ٢٢  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ١٩٩٢/١/٤ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ

(١٦)

 ﻕ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ١٦  ﻝﺴـﻨﺔ٧  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀـﻴﺔ١٩٩٧/٢/١ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ

(١٧)

.١٠٠ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ﺹ
.١٩٩٧/٢/١٣  ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ٧ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ
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 ﻕ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ١٥  ﻝﺴـﻨﺔ٢٣  ﺍﻝﻘﻀـﻴﺔ١٩٩٤/٢/٥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺠﻠﺴﺔ

(١٨)

.١٩٩٤/٢/٢٤  ﻓﻲ٨ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺩ
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@
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﻴﻥ.
ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨـﺎﺹ

ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻬﺩ ،ﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤـﺔ
ﺍﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ

ﻓﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ،ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ
ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻬﺩ:

 ﺤـﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ :ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤـﻕ

الف�صل الثالث

ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ.
 ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ :ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘـﺭﻑ
ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﻻﻴﺘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﻭ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻘـﻭﻤﻰ
ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ.
 ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ :ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﺎ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ.
 ﺤﻅـﺭ ﺍﻝﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ:ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﻝﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻝﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻝﺤـﺭ.
 ﺍﻝﺤـﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻰ :ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ  ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ
ﻝﻺﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺒﻪ.
 ﺤـﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜـﺭ ﻭﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ :ﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻭﻴﺸـﻤل ﺫﻝـﻙ
ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﻤﺎ ،ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺃﻯ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺩﻴﻨـﻪ ﺃﻭ
ﻤﻌﺘﻘﺩﻩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻸ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.
 ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻝﻌـﺩﺍﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺃﻯ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻝﻴـﻪ ﺃﻭ ﻓـﻰ
ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻤﻨﺼﻑ ﻭﻋﻠﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ.
 ﺍﻝﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ :ﻝﻜل ﻁﻔل ﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻝﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘـﻊ
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
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ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴـﺎﺕ

ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ:

 ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻨﺼﻔﺎ ،ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻝﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ،ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ.
 ﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ،
ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻗﻴﺩ ﺴﻭﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
 ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ،ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ.

 ﺒﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻜﺎﻑ ﻝﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ،ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻐـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﺴـﺎﺀ
ﻭﺍﻝﻤﺄﻭﻯ ،ﻭﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻝﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
 ﺤﻕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ.
 ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ.
 ﺤﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
 ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ.

)(٢٢

ﺴﺎﻤﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ "،ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ  -ﺍﻝﻌﺩﺩ.٢٠٠٧/١٩٧٥/٧/١٣ :

)(٢٣

ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ.
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(٢٤)

.٢٠١٢  ﻤﺎﺭﺱ٨  ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ-٨٤٤٩ : ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،" "ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻀﺭﻴﻑ

.ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ

(٢٥)

100

الف�صل الثالث

           

"الد�ساتري ومكوناتها "ر�ؤية عامة

          
      

  

           

           

        
           

الف�صل الثالث

           
        

   
          
          

           

         

             
           

            
          
           

            

            

101

"الد�ساتري ومكوناتها "ر�ؤية عامة

            

           

           

             

        
          

   

           
            

           
           

           
           

          
          

         

           
         

           

102

الف�صل الثالث

           

"الد�ساتري ومكوناتها "ر�ؤية عامة

            

          

          

            
          
           

           

الف�صل الثالث

         

   
           
           

           
          

           
          


          

          
         

        

          
(26)

http://www.egyptelections.com/?page_id=2113
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 "ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ

(٢٧)

 ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ "ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ،( ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺎﻭﻱ )ﻤﺤﺭﺭﺍ. ﻓﻲ ﺃ،"()ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ
.٢٠٠٤ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ-"ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
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الد�ستور امل�رصي
ما كان ،واقرتاحات القوى ال�سيا�سية ملا
يجب �أن يكون

@

@@
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@ @Z@òß†Ôß
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 ﻤﻠﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻜﻔﺎﺡ ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ: ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻯ،ﻨﻭﻓل ﺘﻭﻓﻴﻕ

(٢٩)

.(٢٠١١  ﻤﺎﺭﺱ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ: )ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
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،١٩٥٦ ( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٩٣٠ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٣٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٤٩) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٣٠)

( ﻤـﻥ٢) ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ١٩٥٤ ( ﻤـﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺩﺴـﺘﻭﺭ١٩٥)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.٢٠٠١  ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ١٩٧١ﺩﺴﺘﻭﺭ
( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٢٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٣١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٠)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤
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.١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
،١٩٥٦ ( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٦)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٣٢)
(٣٣)

.١٩٥٤( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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.١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٣٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.١٩٥٤  ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٩٥٦ ﻭ١٩٣٠ﻭ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ١٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ٣٦) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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(٣٤)
(٣٥)
(٣٦)
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          – 


      
   

             

              

           


      

 ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ١٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٣) ( ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٢) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٣٧)

( ﻤﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ٤٠) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥٢)  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٣٨)

.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ٣٧)
.١٩٥٤ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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(١١)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٩)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

.١٩٧١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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( ﻤﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٦) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٠)

( ﻤـﻥ١٣)  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ١٢)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ١٩٧١( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭ٤٦) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤١)

.ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ

.١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ١١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ (٣٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ﻭ١٩٢٣ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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 ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ٢٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ،١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٤) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٢)

( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ١٦)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٣٧) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٣)

.١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٣٥)

.١٩٣٠ﻭ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٢٠)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،٢٠١١ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ
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(٥٥)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٤٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ﻭ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٢١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٤)

(٤٥)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٦١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٥)

.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ

.١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٦٢)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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.١٩٧١ ﻭ١٩٦٤ ﻭ،١٩٥٦ ﻭ١٩٥٤ ﻭ١٩٣٠ ﻭ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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   –        

          

            

            

            

            
          

            

( ﻤﻥ٤٦)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٦٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ﻭ١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٣٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٤٧)

( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌـﺎﻡ٢٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٧٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ﺩﺴﺘﻭﺭ

.٢٠١١

( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٧٧) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٠٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٢٢) ( ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ٤٨)
.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ٢٩)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١

( ﻤـﻥ٨٢)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ١٠٩)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٢٧) ( ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ٤٩)
.١٩٧١ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٢٨)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥٢)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٥٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٥٠)

( ﻤـﻥ١٩٦)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ( ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ٧٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٧٤) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٥١)

.١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ٨٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١١٠)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٦
.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ٣٥ )  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ﺩﺴﺘﻭﺭ
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الف�صل الرابع
(٥٢)

( ﻤـﻥ١٢٢)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٣٠ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١١٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٢٣ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٢٤) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ١٥٢)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٧٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ

.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ٤٦)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٧١ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٦٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤

 ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،١٩٥٦ ( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ١٤٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٥٤ ( ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٠٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٥٣)

.٢٠١١ ( ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻯ ﻝﻌﺎﻡ٥٦)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،١٩٦٤ ( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ١٢٥)
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.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ٢١)( ﻭ٧) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻝﺒﺴﻁﻭﻴﺴﻰ١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٢) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ٦٥) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٥٤)
(٥٥)
(٥٦)
(٥٧)
(٥٨)
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.ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ
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(٥٩)
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(٧)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦٠)

.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ٦)( ﻭ٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦١)

.( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ١)  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ
.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٣) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١) ﻤﺎﺩﺓ

( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓـﺎﻕ١١)  ﻭﺍﻝﺒﻨﺩ،( ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٨)  ﺍﻝﺒﻨﺩ،( ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ٦) ﺍﻝﺒﻨﺩ

(٦٢)
(٦٣)
(٦٤)

.( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ١)  ﻭﺍﻝﺒﻨﺩ،ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ
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        –  

.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١٠) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦٥)

.( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ١٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦٧)

 ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦٩)

.ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ

(٦٦)

.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٦٨)

( ﻤـﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﻴـﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤـﺔ٢٣)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ

.ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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          – 
             
            
         
( ﻤـﻥ١١)( ﻭ٨)  ﻭﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻰ٥) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٧٠)

.( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٧١)

.ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ

( ﻤـﻥ٤٦)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ٤)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻝﺒﺴﻁﻭﻴﺴﻰ١) ﻤﺎﺩﺓ

(٧٢)

.ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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 ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ٩)  ﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١٢) ﻤﺎﺩﺓ
.ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ
. ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ،ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﻭﻴﺎﺕ
.( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ٦٢) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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،( ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺒﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻝﻭﻓـﺎﻕ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻰ٦)  ﻭﺒﻨﺩ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ١١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
.( ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ٧)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺩﻋﻰ٤) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
، ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴـﺎﺀ،( ﻤﻥ ﺒﻨﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٢١) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ

(٧٦)

(٧٧)

.( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ٧) ( ﻭ٥) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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( ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻴـﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ١٤٥)  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ،( ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻰ٨) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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